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15 SCOUTANDAKTER 
UTIFRÅN MARKUS

Det här är ett upplägg på 15 scoutandakter som utgår från Markusvengeliet. Alla andakter 
är uppbyggda efter dessa fem moment:

1. Sjung 
Börja varje andakt med att sjunga Det flödar glädje som finns på Spotify om du vill höra hur den 
låter. Det går naturligtvis bra att sjunga en annan sång också.

                 E                                       A
Det flödar glädje, wohoho, Det flödar glädje, wohoho
E                                                           B
Levande vatten från tronen strömmar igenom mig.
                 E                                      A
Det flödar glädje, wohoh, det flödar glädje, wohoho
                    E                     B
Jag har mitt namn skrivet i livets bok x 3
E
Halleluja!
 
2. Läsa
Läs gärna igenom texten innan så du kan läsa med inlevelse och se över om du vill använda någon 
rekvisita.

3. Funderingar
Här är förslag på några frågor som ni kan samtala om. Du känner din grupp bäst och använder de 
frågor som passar er.

4. Skapa
Till varje andakt finns en symbol för att lättare komma ihåg berättelsen. Dessa symboler får ni 
skapa på vilket sätt ni vill. Ett förslag är att var och en gör symbolerna i cernitlera och till slut gör 
ni ett halsband eller armband med symboler från Markusevangeliet. Ett annat att måla och sedan 
sätta upp på väggen för att minnas vad ni pratat om.

5. Bön
Till varje andakt finns förslag på lite olika böner. De är fria att använda men om ni har en bön som 
ni brukar be går det naturligtvis bra att använda den.

Hoppas ni får användning av andakterna, för här börjar glädjebudet om Jesus och låt oss fortsätta 
berätta om det!

/Magdalena Gustafsson, diakon Equmeniakyrkan Växjö

https://open.spotify.com/track/7mvUOmJXR56QubsDlMyxuQ
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FÖRSTA ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läsa, (ha gärna en karta och visa var platserna som nämns i texten ligger):
”Här börjar glädjebudet, om Jesus Kristus Guds son.”
Så, nu har jag börjat, tänkte Markus där han satt och försökte komma ihåg vad det var Petrus hade 
berättat. Hans plan var att skriva ner det som Petrus berättade om vad han själv hade upplevt för 
han visste inte hur länge till de skulle få leva och få fortsätta berätta om Jesus. 

Markus kollade ut genom fönstret och där såg han hur människor transporterade stenar som var 
till för att bygga upp staden efter branden. Kejsar Nero hade fått för sig att det var de kristna som 
hade anlagt branden i Rom och därför förföljdes de nu ännu mer än tidigare. 

Markus hade vuxit upp i Jerusalem i ett stort vitt hus. En dag hade Jesus kommit dit med sina 
lärljungar, de skulle fira påskmåltiden i deras övre sal. Markus hade smygit med den där hemska 
natten, men det får vi tänka på sen, sa Markus högt till sig själv medan han reste sig upp för att 
hämta lite vatten.

Livet hade sedan fört Markus till Antiochia i Syrien, när han följde med sin kusin Barnabas och 
Paulus dit. Paulus var en imponerande man, han hade förföljt de som trodde på Jesus tills den dag 
Gud hade bländat honom. Lika ihärdigt som Paulus hade förföljt de Kristna ville han nu berätta 
för alla om Jesus. När Paulus och Barnabas senare gav sig iväg på sin första missionsresa hängde 
Markus på men när de kom till Perge behövde Markus återvända hem till Jerusalem. Paulus hade 
blivit så arg och besviken på honom, för att han lämnade dem där, men Markus hade känt att 
han var tvungen. När Barnabas och Paulus senare skulle ge sig iväg på sin andra missionsresa och 
Barnabas ville ha med Markus på resan resulterade det i att Paulus och Barnabas åkte åt var sitt 
håll. Markus och Barnabas åkte till Cypern och efter en tid lyckades Markus ta sig hit till Rom för 
att berätta om Jesus och hjälpa Vägens folk, alltså församlingen, med undervisning och det som 
behövdes. Markus hade blivit medarbetare och god vän med Petrus, Klippan, som hade varit en av 
Jesu tolv närmaste och Markus ville att människor skulle få möjlighet att ta del av vad Jesus gjort 
så därför skrev han ner allt han hörde Petrus predika och berätta om Jesus. Det var Jesu liv, död 
och uppståndelse som var startskottet till glädjebudet. 

Markus satte sig ner igen, tog fram alla sina papyrus och samlade sina tankar. Han skulle samman-
ställa det här, sedan skulle han försöka ta sig till Egypten om Jesus dröjde med att komma tillbaka 
och han fick leva. ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son...”

3. Funderingar:
De som trodde på Jesus, de kristna, i Romarriket förföljdes för sin tro. Vad tror du gjorde att de 
ändå valde att tro? Trots att de kunde bli dödade? Förföljs människor i dag för vad de tror på? Är 
det svårt att berätta för andra vad en tror på?
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4. Skapa:
När kristna i Rom mötte en ny människa så ritade de en båge i sanden, om då den andra svarade 
med att göra en likadan båge så att bågarna bildade en fisk så visste de att de båda trodde på Jesus. 
Skapa en sådan fisk (en ICHTHYS, Jesus Kristus, Guds son, frälsare.) 

5. Bön:
Käre Far i himlen. Tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det Du vill. Lär oss här på jor-
den tycka om varann. Låt oss få en framtid, skyddad av din hand. Amen
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ANDRA ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läsa, (ha gärna en karta över Israel/ Palestina)
Så här skrev vår profet Jesaja för över 700 år sedan: ”Se Jag sänder min budbärare före Dig, han 
ska bereda vägen för Dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.”  
Markus var övertygad om att det var Johannes döparen som var den där rösten som ropade i 
öknen. Johannes hade bott i öknen och levt på gräshoppor och vildhonung och gått klädd i kamel-
hår. Han hade sagt till folket att vägen till förlåtelse för deras synder var genom att vända tillbaka 
och lita på Gud och att döpa sig. Därför kallades han döparen, för han döpte människor i floden 
Jordan. Johannes berättade att efter honom skulle det komma en som var ännu starkare än  
honom. ”Jag döper er med vatten, han kommer döpa er med Helig Ande”.

Så en dag kom Jesus från Nasaret till Johannes för att döpa sig och när han gick upp från vattnet 
öppnades sig himmelen och den Heliga Anden sänkte sig över Jesus i form av en duva och Markus 
hade även hört det berättas att det hördes en röst från himlen som sa: ”Du är min älskade son, 
Du är min utvalde” Sedan hade den Heliga Anden fört ut Jesus i öknen där han sattes på prov av 
satan. Han levde bland de vilda djuren i 40 dagar och änglarna betjänade honom.

När Johannes döparen senare blev fängslad gick Jesus upp till Galileen och predikade att: ”Tiden 
är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet!” När Jesus gick längst med Galileiska 
sjön träffade han på bröderna Simon, som senare skulle få namnet Petrus, och Andreas. Petrus 
hade berättat att de hade stått och fiskat med sina kastnät och Jesus hade sagt: ”Följ mig, jag ska 
göra er till människofiskare” och både Petrus och Andreas hade valt att lämna allt och följa med 
Jesus. Lite längre fram hade de mött bröderna Jacob och Johannes som satt och gjorde iordning 
fiskenäten i sin far Sebedaios båt. Jesus kallade dem att följa med och de valde att lämna båten 
och följa med de också. 

3. Funderingar:
Johannes banade väg för Jesus, skriver Markus. Att bana väg för någon, hur gör du det? Hur kan vi 
bana väg för Jesus? Vad innebär det att döpa sig? De fyra första lärljungarna, som de som gick med 
Jesus kallades, det vill säga valde att lämna det de höll på med för att Jesus sa till dem att följa 
honom. Vad fick dem att göra det tror du? Vad skulle krävas för att du skulle kunna tänka dig att 
göra som dem?

4. Skapa:
När Jesus döptes öppnades himlen och den Heliga Anden kom i formen av en duva. Skapa en duva.

5. Bön:
Gud, du som är närmre oss än luften vi andas. Visa oss din Heliga Ande så att vi kan förstå att du 
är nära oss. Ge oss mod att våga följa dig. Amen  
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TREDJE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs, (ha gärna en karta över Galiléen)
Jesus kom till staden Kafarnaum med sina fyra lärljungar Simon Petrus, Andreas, Jacob och  
Johannes. Där började Jesus berätta om Gud och alla som hörde honom häpnade över hur äkta och 
”på riktigt” de upplevde det han sa. 

En dag kom det fram en man till Jesus och de andra som plötsligt började skrika: ”Vad har du med 
oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds He-
lige.” Petrus hade berättat att då hade Jesus strängt sagt till den orena anden, som hade tagit över 
mannen, att: ”Tig! Far ur honom!” Anden stretade emot men flög med ett rop ur mannen. Efter 
det spred sig ryktet om Jesus över hela Galileen hade Petrus berättat. Ryktet om mannen som un-
dervisade med makt i orden så att till och med de orena andarna lydde. 

Sedan hade de gått hem till Petrus och hans bror Andreas. Petrus svärmor hade legat i feber vilket 
de genast berättade för Jesus. Han hade då gått fram till hennes säng och tagit henne i handen och 
genast blev hon fri från febern. När solen hade gått ner hade hela staden samlats utanför dörren 
och Jesus botade många sjuka och befriade många människor från demoner. Demonerna förbjöd 
han att tala, eftersom de visste vem han var.

Tidigt på morgonen när det fortfarande var mörkt gick Jesus ut från huset och sökte sig till en 
plats där han fick vara själv och be. När Simon och de andra vaknade skyndande de sig att leta upp 
honom. När de hittade honom sa de: ”Alla undrar var du är.”  Då hade Jesus svarat dem: ”Vi går åt 
andra hållet, till byarna runt omkring så att jag kan predika där också.” Jesus gick runt i hela Gali-
leen och predikade, berättade om Gud, och drev ut demoner.

3. Funderingar
Markus berättar här om orena andar och demoner, vad är det? Varför får de inte berätta vem Jesus 
är tror du? Jesus botar många sjuka, tror du han kan göra det i dag också? Jesus gick iväg för att 
vara själv, behöver du och jag det också ibland?

4. Skapa:
Jesus helande många sjuka. En symbol vi använder idag för sjukhus där många sjuka blir helande 
är det röda korset. Skapa ett rött kors.

5. Bön:
Fråga om det är någon i gruppen som själv är sjuk eller har ont någonstans eller de känner någon 
som är sjuk och om ni får be för det. Ex: Käre Jesus du ser Kalles onda knä, vi ber att du ska göra 
så att det inte gör ont längre. Amen
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FJÄRDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs: 
Markus funderade på hur han skulle fortsätta, det fanns så mycket att berätta. Han valde att fort-
sätta med mannen som hade sjukdomen spetälska, som föll på knä inför Jesus och bad: ”Vill du, 
så kan du göra mig ren.” Jesus hade blivit arg, varför visste inte Markus, men Jesus hade sträckt 
ut handen och rört vid mannen. Att röra en människa som hade spetälska var förbjudet enligt lag 
men det gjorde Jesus ändå och sa: ”Jag vill. Bli frisk” och genast hade spetälskan lämnat mannen. 
Jesus sa väldigt tydligt till mannen att han inte skulle berätta hur det hade gått till men mannen 
kunde inte hålla tyst så han berättade vitt och brett om hur han hade blivit helad. Det gjorde att 
Jesus inte kunde visa sig i någon stad utan att det blev fullt med folk, hade Petrus berättat, utan de 
fick vistas i ödemarken men det kom folk dit från alla håll ändå. 

Några dagar efter det hade Jesus och de andra gått tillbaka till staden Kafarnaum, det dröjde inte 
länge förrän hela platsen utanför Petrus och Andreas hus var full med folk. 

Fyra vänner som hade hört talas om Jesus och att han kunde hela sjuka hade tagit med sig sin 
femte kompis som var lam på en bår. När de kom till huset insåg de att de aldrig skulle lyckas få 
fram sin vän genom folkmassorna så då gick de upp på det platta taket och bröt upp ett stort hål i 
det. Sen firade de ner sin vän genom hålet. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: ”Mitt barn, 
dina synder är förlåtna”

Bland folket satt det några som hade till uppgift att kunna lagen och de profetiska texterna väl 
och de tänkte: Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod 
vad de tänkte och sa: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Dina synder är 
förlåtna eller stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att Människosonen har makt att 
förlåta synder här på jorden säger jag dig” - och nu vända han sig till den lame -”stig upp, ta din 
bädd och gå hem.” Och den lame mannen ställde sig upp, tog genast sin bår och gick ut så att alla 
såg honom. 

En dag gick Jesus vid Galileiska sjön igen, många människor kom till honom och Jesus undervisa-
de dem. När han gick där fick han syn på Levi, som jobbade med att ta in pengar i skatt till Romar-
riket. Jesus sa även till honom: ”Följ mig!” När Jesus sedan var hemma hos Levi, eller Matteus som 
han också kallades, var de några som tyckte att det var märkligt att han åt med syndare som Levi 
och hans vänner. Då svarade Jesus deras tyckande med: Det är inte de friska som behöver läkare, 
utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla syndfria, utan syndare.
 

3. Funderingar:
Förstår du mannen som berättade om vad Jesus hade gjort även om Jesus sagt till honom att han 
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inte skulle det? Vad tror du gjorde att de fyra vännerna bröt upp taket? Jesus förstod vad människ-
orna tänkte, kan han förstå vad vi tänker i dag också? Vem är människosonen? Vad menar Jesus 
med att det inte är de friska som behöver läkare?

4. Skapa:
De fyra vännerna bar sin vän på en bår, som han sedan tog med sig. Skapa en bår som symbol för 
vänskap och att Jesus kan hela och förlåta.

5. Bön:
Tack för vänner och hjälp mig vara en god vän, Tack Jesus att du förlåter och hjälp mig att förlåta. 
Amen
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FEMTE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
Markus satt vid sitt köksbord och åt. Det var mörkt ute för solen hade redan gott ner. Plötsligt 
kom han ihåg vad Jesus hade svarat när några kom och frågade honom varför inte hans lärljung-
ar fastade, alltså avstod från mat för att fokusera på bön. Både Johannes döparens och de andra 
religösa ledarnas lärljungar gjorde det, borde inte då Jesus lärljungar göra det också? Då hade 
Jesus utbrustit: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem! Så länge som 
brudgummen är hos dem kan de inte fasta. Men det kommer en tid då brudgummen tas ifrån dem 
och då kommer de fasta.” Och fastat hade de gjort, de hade gömt sig bakom låsta dörrar och gråtit 
och bett i förtvivlan. Jesus hade fängslats och blivit dödad och vi hade varit så rädda, så rädda. Mar-
kus skakade på sig för att bli fri från de hemska minnena och tog ett bett på sin macka.

Jesus var härlig på det sättet, han hade alltid svar på tal. Som den gången då de hade gått igenom 
ett sädesfält en lördag och några av oss hade plockat lite ax och stoppat i oss. Då hade några andra 
kommit fram till Jesus och sagt: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” 
Lördagar är sabbat, det innebär att de är avsatta för att begrunda världens skapelse och det finns 
regler för vad som får göras på sabbat och inte göras. Att arbeta är till exempel inte tillåtet, du får 
vila, precis som Gud gjorde på sjunde dagen när Gud skapade världen. Nu hade vi då plockat åt oss 
lite säd att äta och det räknades som arbete enligt sabbatsreglerna. Jesus svarade då: Har ni aldrig 
läst om vad kung David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? 
Han gick in i Guds hus och åt av skådebröden, de som endast prästerna fick äta, och gav också till 
dem som var med honom. Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Mar-
kus skrattade till där han satt när han mindes hur männen bara hade stått och gapat efter Jesus 
svar och tog sig ännu ett bett på mackan
 
3. Funderingar:
Vad är fasta? Är det något vi gör idag? Vem var brudgummen Jesus pratade om? Sabbat, eller 
vilodag har du det? Vem var kung David? Sabbaten blev till för människan och inte tvärtom, vad 
innebär det? 

4. Skapa:
Gör en kudde, den får symbolisera vilodagen och att den är skapad för oss och inte tvärt om.

5. Bön:
Gud som ser och älskar så, se till mig och alla små. Vart jag mig i världen vänder är mitt liv i dina 
händer. Du min trygghet alla dar, du är evigt hos mig kvar. Amen 



M
ARKU

S RU
N

T PÅ 90 D
AG

AR
Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

SJÄTTE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
Och så var det en annan gång, som Petrus hade berättat om, när vi ändå pratar om sabbaten tänk-
te Markus där han satt med alla sina papyrus. De hade kommit till synagogan, mötesplatsen för 
bön och undervisning som fanns i varje stad, och där hade det suttit en man som hade en förtvi-
nad hand. Där fanns också några som ville sätta dit Jesus för att han skrämde dem. Han vände upp 
och ner på världen så som de hade den ordnad och det gick inte för sig, så nu ville de se om Jesus 
skulle bota mannen med den förtvinade handen på sabbaten. Då skulle de ha något att anklaga 
honom för, för det var inte tillåtet på sabbaten, då skulle du vila. Jesus bad mannen med den 
förtvinade handen att stiga fram till dem och sedan frågande han: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att 
göra gott eller ont, att rädda liv eller döda? Männen som ville sätta dit honom var tysta och vände 
bort blicken. Jesus hade blivit så arg och ledsen när han såg dem och hur hårdhjärtade de var. Till 
mannen sa han ”Håll fram handen.” Mannen höll fram den och genast blev den bra igen. Men de 
andra männen gick bort och började genast överlägga med anhängare till Romarriket hur de skul-
le röja Jesus hur vägen.

Markus suckade och funderade på hur människor kunde bli så hårdhjärtade att det var viktigare 
med regler än att en människa blev botad, han insåg att han inte hade något bra svar.

Jesus drog sig undan mot sjön med sina lärljungar och en massa människor från Galiléen följde 
efter men det kom även folk från massor av andra områden när de hörde talas om allt han gjorde. 
Jesus hade bett Jacob och Johannes att fixa iordning en båt så att han slapp bli trängd av folkmas-
san. Eftersom han hade botat många kom nu alla som led av någon plåga för att om möjligt, i 
varje fall få röra vid honom. När de orena andarna såg honom föll de ner på knä och ropade: ”Du 
är Guds son!” Men Jesus förbjöd dem att avslöja vem han var.

3. Funderingar:
Är regler viktiga? Att göra gott, vad innebär det? Jesus börjar bli något av en idol, har du en idol? 
Varför är den din idol? Varför vill inte Jesus att de orena andarna ska tala om att han är Guds son 
tror du?

4. Skapa:
en hand för att minnas att Jesus botade en förtvinad hand och att vi får sträcka ut en hjälpande 
hand till den som behöver en.

5. Bön:
Käre far i himlen tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt göra det Du vill. Lär oss här på jorden 
tycka om varann, låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen
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Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

SJUNDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs, (ha gärna porträtt av de tolv apostlarna):
Sen hade Jesus gått upp på berget, eller hur var det nu? Jo, så var det nog, upp på berget där Jesus 
hade valt ut tolv stycken av sina lärljungar som skulle få följa med honom och som skulle skickas 
ut att predika och driva ut orena andar. De tolv som hade blivit valda var Simon Petrus och hans 
bror Andreas och bröderna Jacob och Johannes, som efter ett tag fick smeknamnet åskans söner. 
Petrus sa att det berodde på att de hade ett väldigt hett temperament. Sen var det Filippos, Barto-
lomaios, Matteus (den fd. Tullindrivaren som även kallades Levi) Tomas, Alfaios son Jacob, Taddai-
os, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde Jesus. Det kan inte ha varit lätt att vara 
Judas tänkte Markus medan han sträckte på sig. 

När de sedan kom tillbaka till Kafernaum och Petrus och Andreas hus samlades det massor med 
folk igen. Det var så många människor som ville ha hjälp att Jesus och de tolv inte kom åt att 
äta ens. Ryktet om Jesus och hans lärljungar hade spridit sig till Jerusalem och det kom lärt folk 
därifrån för att se vad som stod på. När de såg Jesus och hur han botade människor och drev ut 
orena andar blev de rädda. De sa att han var besatt av Beelsebul, demonernas furste och att det 
var med hans kraft Jesus drev ut demonerna. Då hade Jesus kallat dem till sig och frågat dem: Hur 
kan Satan driva ut Satan? Om Satan gör uppror mot sig själv - Det är slutet för honom. Om ett rike 
splittras kan det inte bestå. Men sannerligen människorna ska få förlåtelse för alla sina synder 
och hädelser, hur de än hädar, men den som hädar den Heliga Anden får inte förlåtelse. De hade 
anklagat Jesus att ha en oren ande.

Markus kom också ihåg att Petrus hade berättat att Jesus mamma och bröder hade hört att de inte 
ens hann äta och hade kommit från Nasaret för att ta hand om dem. När de var utanför kallade de 
bud efter honom som berättade att de var utanför. Då hade Jesus frågat: Vem är min mor och mina 
bröder? De här är min mor och mina bröder. Han såg på människorna han hade runt sig. ”Den 
som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

3. Funderingar:
Varför valde Jesus ut tolv stycken? Vad betyder ”att häda”? Jesus säger att vi ska få förlåtelse för 
allt. Går det? Vem är Jesu familj? Vad är Guds vilja?

4. Skapa:
Gör en dodekagon, alltså en tolvhörning för de tolv lärljungarna. Korset är en asymmetrisk dode-
kagon, men gör gärna en symmetrisk då vi kommer använda korset vid senare tillfälle.

5. Bön:
Vår fader du som är i himmelen, låt Ditt namn bli helgat, låt Ditt rike komma. Låt din vilja ske på 
jorden så som i himmelen. Och ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom 
vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och inled oss inte i frestelse utan rädda oss från det 
onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen
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Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

ÅTTONDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
Markus kollade på det han hade samlat ihop hittills och insåg att han inte hade berättat något av 
det Jesus sa när han undervisade. Jesus hade använt sig av många liknelser, berättelser där han sa 
att något han försökte få dem att förstå var som... som när han försökte få oss att förstå vem han 
var. Då hade han berättat en liknelse som var så här: En man gick ut för att så, en del av hans frön 
landade i vägkanten och där kom fåglarna och åt upp det. Andra frön hamnade där det var stenigt 
och lite jord. Fröna grodde fort eftersom de låg ytligt, men när solen stekte på vissnade de efter-
som de inte hade någon rot att få vatten från. En del frön hamnade bland tistlarna och blev kväv-
da av allt ogräs innan de ens försökt komma upp. Men en del frön hamnade i den goda jorden, det 
kom upp och växte och gav riklig skörd. 

Liknelsen hade inte direkt gjort oss klokare, hade Petrus skrattande sagt så vi var tvungna att 
fråga Jesus vad han menade. Först hade han suckat och frågat oss hur vi skulle kunna förstå någon 
liknelse om vi inte förstod den här, sedan hade han förklarat.

Det mannen sår är ordet om Guds gränslösa kärlek till alla människor. Vägkanten, det är de 
människor som knappt hör ordet innan satan rycker bort det. Det som landade bland stenarna var 
de som tog emot ordet med glädje men, när något går emot så glömmer de det eftersom det inte 
slagit rot. Ordet som hamnar hos tistlarna är det ord som hörs men där världsliga bekymmer och 
frestelser tränger in och kväver det. Men de som har tagit emot ordet i god jord är de som tar det 
till sig och bär riklig frukt.

Markus var tvungen att erkänna för sig själv att det var inte glasklart nu heller men det han tyckte 
var mest fascinerande med liknelsen var att trots att jorden såg så olika ut så sådde ändå mannen.

3. Funderingar:
Hur skulle du förklara liknelsen? Kan det vara så att varje människa har lite av alla olika jordar i 
sig? Kan du älska utan gränser? Vad innebär det att bära frukt?

4. Skapa:
en grodd, ett frö som börjat gro för att minnas att inom var och en har Gud lagt ner ett frö av liv i 
kärlek.

5. Bön:
Gud tack för att du lägger ner ett frö i varje människa, ett frö av kärlek. Hjälp oss att upptäcka det 
i oss själva och att se det hos andra. Amen
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Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

NIONDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
En annan liknelse var den om lampan. Jesus sa: ingen tänder en lampa och sen döljer den så det 
inte kommer ut något ljus eller under stolen, nej du sätter den högt så den lyser på alla. Det finns 
ingenting dolt som inte kommer komma fram i ljuset och med det mått ni mäter kommer det att 
mätas upp åt er.

Markus reste sig upp från bordet där han satt och gick ett varv runt i rummet. Han hoppades verk-
ligen att sanningen skulle komma fram, att människor skulle förstå att de var så älskade av Gud, 
att Gud offrade sin egen son för att vi alla skulle få leva. Hur var det nu Jesus beskrev Guds rike? 
Jo, att det var som när man hade fått utsädet i jorden. Du sover och går upp, dagar och nätter går 
och säden gror och växer tills det blir moget, men du vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, 
men när det är dags går du ut och skördar. Sedan hade han jämfört Gudsriket med ett senapskorn. 
Ett jättelitet frö men när det gror och växer så blir det till slut större än alla andra örter och får 
grenar som fåglar kan bygga bo under.

På kvällen sedan hade Jesus bett Petrus och de andra att de skulle ta båten över till den andra 
sidan sjön. Så de gjorde det. Jesus var väldigt trött så han gick och la sig i aktern och somnade med 
en gång. Plötsligt började det blåsa kraftigt och vågorna började resa sig högre och högre. Tillslut 
gick vågorna så höga att de började slå in över båten så den nästan fylldes. Då blev de förskräckta 
och väckte Jesus: ”Mästare bryr du dig inte om att vi går under?” Jesus vaknade och sa till vinden 
och sjön: ”Tig! Håll tyst!” Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Sedan frågade han: ”Varför 
är ni rädda? Tror ni fortfarande inte på mig?” Då hade lärjungarna gripits av fruktan och frågat 
varandra: ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom!”

3. Funderingar
Vad tror du Jesus ville säga med liknelsen om lampan? Vad är det för mått han pratar om? Vad 
berättade Jesus om Guds rike? Varför undrar Jesus varför lärjungarna är rädda när han stillat stor-
men? Vem är Jesus?

4. Skapa:
Gör en våg för att minnas att Jesus har makten att stilla havet.

5. Bön:
Käre Jesus, du som stillar stormen, kom med ditt ljus i våra liv och i vår värld. Vi ber om fred och 
frid. Tack för att du är med oss även när vi inte förstår det. Amen
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Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

TIONDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
Stormen var kuvad så nu kom de säkert över till andra sidan sjön. När Jesus gick ur båten kom en 
man som var besatt av en oren ande. Mannen hade flera gånger bundits till händer och fötter för 
att försöka få bukt med honom men han hade lyckats slita sig loss. Dag och natt var han antingen 
bland gravarna på kyrkogården eller uppe i bergen där han skrek och rispade sig med stenar. När 
mannen nu fick se Jesus på långt håll sprang han fram och kastade sig framför fötterna på Jesus 
och ropade: ”Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högstes son? Plåga mig inte!” Jesus hade 
nämligen sagt åt den orena anden att fara ur mannen. Då frågade Jesus: ”Vad heter du?” ”Legion 
heter jag” svarade mannen ”För vi är många” och han bad enträget Jesus att inte driva dem från 
trakten.

På bergsluttningen gick den en stor hjord med svin och betade. Andarna bad Jesus att få fara in i 
svinen i stället och det tillät Jesus. Plötsligt rusade hela svinhjorden utför branten och ner i sjön. 
Det hade varit cirka två tusen svin och alla drunknade. De som hade vaktat svinen sprang därifrån 
och berättade alltsammans för alla de mötte. Folk gick dit för att se det som hade hänt och mötte 
där Jesus och mannen som hade haft legionen i sig. Mannen var påklädd och vid sina sinnen och 
ögonvittnen berättade vad som hade hänt med den besatte mannen och med svinen. Folket blev 
förskräckta och bad Jesus och hans vänner att lämna deras område.

När Jesus steg i båten för att åka därifrån bad mannen som varit besatt att få följa med honom 
men Jesus hade svarat: ”Gå hem till de dina och berätta för dem om allt Herren har gjort med dig, 
hur Gud förbarmade sig över dig.” Då gick mannen sin väg och berättade för alla han mötte vad 
Jesus hade gjort med honom och överallt häpnade människorna som fick höra.

3. Funderingar: 
Vad säger den här händelsen dig? Varför ber folket Jesus att försvinna från deras område tror du? 
Varför får inte mannen följa med?

4. Skapa:
Gör en gris för att komma ihåg denna händelse.

5. Bön:
Vår fader, du som är i himlen. Låt Ditt namn bli helgat, låt Ditt rike komma. Låt din vilja ske på 
jorden så som i himmelen. Ge oss i dag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi 
har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det 
onda. Ditt är riket. Din makten och äran i evighet. Amen.   
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Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

ELFTE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
När Jesus hade kommit över sjön igen samlades mycket folk runt honom. Det kom fram en man 
som hette Jairos och var föreståndare för en synagoga, han kastade sig ner för Jesus fötter och bad: 
” Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet.” 
Och Jesus gick med honom.

Många människor följde med dem och det var trängsel runt Jesus. I folkhopen fanns en kvinna 
som lidit av blödarsjuka i tolv år och det hade kostat henne allt hon ägde för att försöka få hjälp. 
Men hon hade bara blivit sämre. Hon hade hört talas om Jesus och vad han gjorde. Nu kom hon 
bakifrån och rörde vid hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder 
skulle hon bli hjälpt. Genast när hon rörde manteln stannade blodflödet och hon kände att hon 
var botad från det onda. Jesus märkte att det utgick kraft från honom och frågade: ”Vem rörde vid 
mina kläder?” Lärjungarna sa att du ser väl hur folk tränger sig på! Och ändå frågar du vem som 
rörde dig? Jesus såg sig runt och kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och 
darrande fram och talade om att det var hon och vad som hade hänt. Jesus sa då till henne: ”Min 
dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda.”

När Jesus fortfarande pratade kom det bud från Jairos hem att dottern hade dött och att han inte 
skulle störa mästaren mer. Jesus som hörde vad de sa sa till Jairos att inte vara rädd utan tro. Se-
dan hade han tagit med sig Petrus, Andreas och hans bror Johannes och gått till Jairos hem.
När de kom dit var det fullt av upprörda och gråtande människor. Jesus frågade varför de grät? 
Flickan är inte död, hon sover bara. Då hade människorna skrattat åt honom. Jesus körde ut alla 
utom Jairos och hans fru och lärjungarna och sedan gick han in där flickan låg. Han tog flickans 
hand och sa ”Talita koum!” (Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp!) Och genast reste sig 
den tolvåriga flickan upp och började gå runt. Jairos och hans fru och de tre lärjungarna blev allde-
les till sig av förvåning men Jesus hade förbjudit dem att berätta vad som hänt och sa sen till dem 
att ge flickan något att äta. 

3. Funderingar
Kan Jesus bota allt? Varför sa Jesus att flickan bara sov? Har Jesus makt över död och liv? Vad inne-
bär det isåfall?

4. Skapande:
Gör en mantel som den som kvinnan rörde och blev frisk.

5. Bön:
Käre Jesus Tack för att du kan bota och ge liv. Vi förstår inte varför vissa blir friska och andra inte 
men vi ber att vi ska förstå att du är med oss alltid och genom allt. Amen 
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Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

TOLFTE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
Petrus hade berättat att de sedan hade begett sig till Nasaret. Jesus hade undervisat i synagogan 
och de som hörde häpnade och undrade om inte det var snickarn, Marias son och bodde inte hans 
bröder och systrar hos dem. Var hade han lärt sig detta? Vilken visdom hade han fått för att kunna 
göra det han gjorde med sina händer? Jesus hade då sagt att en profet inte blir trodd i sin hem-
stad. Han kunde inte göra några underverk, utom att bota några sjuka genom att lägga händerna 
på dem och han förvånades över att ingen ville tro.    

Jesus valde att gå runt i byarna runtomkring i stället och undervisade. En dag kallade han till sig 
de tolv lärjungarna och sände ut dem två och två och gav dem makt över orena andar. Han sa till 
dem att de inte fick ta med sig mer än en stav och en extra skjorta. Sedan sa han att när de hade 
tagit in i ett hus skulle de stanna där tills de skulle vidare och om det var någon plats där de inte 
var välkomna skulle de gå därifrån och skaka av dammet från sandalerna.

De gick ut och predikade om att Jesus var vägen, sanningen och livet och drev ut många orena 
andar och smorde sjuka med olja och botade dem.

Markus insåg att det var ungefär vid denna tid som Jesus var känd i hela området och det speku-
lerades om vem han var. Några trodde att han var Johannes döparen som hade uppstått, andra att 
han var profeten Elia och några att han bara var en profet i raden av profeter. 
Herodes Antipas, kungen som var tillsatt av romarna över Galileen hade bestämt hävdat att Jesus 
var Johannes döparen som hade återuppstått. Herodes Antipas hade nämligen halshuggit Johan-
nes döparen på grund av ett dumt löfte och försökte på så sätt lindra sitt dåliga samvete. Johannes 
hade förvisso påpekat att Herodes gjorde fel för han levde tillsammans med sin bror Herodes Filip-
pos fru så det var inte mer än rätt. Men ändå.
 
3. Funderingar:
Vad är det som gör att människorna i Nasaret inte tror på Jesus? Jesus skickar ut lärjungarna två 
och två. Varför? Det spekuleras i vem Jesus är, vem tror du han är?

4. Skapa:
Lärjungarna smorde sjuka med olja, skapa en lite kruka med olja för att påminna oss om att det 
får vi också göra.

5. Bön:
Käre Far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det Du vill. Lär oss här på jor-
den tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen  
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Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att 
doppa tårna i. Om du redan läst mycket är Markus
evangeliet perfekt för en djupdykning.

Boken som du håller i din hand består av reflektioner 
kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är 
alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia. De är ung
domsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, 
missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar.

www.equmeniakyrkan.se/markusaret MARKUS RUNT
PÅ 90 DAGAR

TRETTONDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
När de tolv kom tillbaka till Jesus berättade de livligt om allt de hade gjort och vad de hade under-
visat. Jesus sa då till dom: ”Följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni 
kan vila er lite.” Och de gav sig iväg med båten. Men det var några som såg att de gav sig iväg och 
det spred sig snabbt så när de gick i land var där redan fullt med folk. Jesus fylldes av medlidande 
med dem, de betedde sig som får utan herde och han undervisade dem länge.

När dagen närmade sig sitt slut sa några av lärjungarna till Jesus att skicka iväg folket så att de 
skulle hinna gå bort till byarna runt omkring och köpa något att äta. Då hade Jesus svarat dem. 
”Ge ni dom något att äta.” Lärjungarna såg frågande på varandra, skulle de gå och köpa bröd? Två 
hundra denarer skulle inte räcka! Då frågade Jesus dem ”Hur mycket bröd har ni? Gå och se efter.” 
När de hade kollat runt kom de fram till att de hade fem bröd och två fiskar. Jesus bad dem be 
folket slå sig ner i gräset. Lärjungarna kollade konstigt på honom men gjorde som han bad dem. 
Jesus tog bröden och fiskarna, tackade för gåvorna och började bryta brödet och fisken och lär-
jungarna delade ut. När alla hade ätit sig mätta samlade de in tolv korgar som blivit över. Det hade 
varit över femtusen människor som hade ätit.

Markus kände sig också lite hungrig. Han gick och hämtade en brödbit innan han fortsatte.

När all mat var insamlad sa han till sina lärjungar att åka i förväg med båten medan han skickade 
hem folket. Sen gick han själv upp på berget och bad. När det började ljusna kom han gående på 
vattnet till sina lärjungar. När de såg honom skrek de av rädsla för de trodde att det var ett spöke. 
”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” Jesus steg i båten och motvinden som hade blåst la sig och havet 
blev lugnt.

När de gick i land var de i Genesaret. När de kom dit skyndade sig alla människor dit med sina 
sjuka vänner och bad att de i varje fall skulle få nudda hans mantel och alla som gjorde det blev 
friska.

3. Funderingar:
Behöver Jesus vila? Hur kunde över fem tusen människor bli mätta av fem bröd och två fiskar, tror 
du? Varför var det tolv korgar över? Varför blev lärjungarna så rädda när Jesus kom till dem på 
vattnet?

4. Skapande:
Gör en korg med bröd och fiskar i för att minnas att Gud välsignar. 
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5. Bön:
Tack för att vi får äta oss mätta, vi ber för de som inte får det. Hjälp oss att dela med oss av det vi 
får till varandra. Amen 
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FJORTONDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
Markus kom hem efter att ha varit och badat i badhuset. Han gick fram till sitt bord och fortsatte 
sammanställa glädjebudet om Jesus. På tal om att bada så mindes han att Petrus hade berättat 
om en gång då Jesus blev riktigt arg och frustrerad. Några av de som kunde massor om de heliga 
skrifterna klagade på att han lät sina lärjungar äta utan att tvätta sig. Det ska du göra för att följa 
lagen. Då hade Jesus svarat dem: ” Profeten Jesaja hade rätt om er där det står att ni ärar Gud med 
era tungor men era hjärtan är långt ifrån mig. Ni förvränger Guds bud och gör om dem till era 
lagar.” Sedan kallade han till sig folket och sa till dem alla: ”Hör på mig och försök att förstå. Inget 
av det som kommer in i människan gör henne oren, bara det som kommer ur henne. När lärjung-
arna sedan var själva med Jesus hade de varit tvungna att fråga vad han menade med den bilden.” 
Har ni också svårt att fatta? Ingenting av det som går in i människan kan göra henne oren, för det 
går till magen och inte hjärtat. Däremot kan det som kommer från människan göra henne oren. 
För från människors hjärtan kommer själviskhet, avund, högmod, ondska, och det kan göra en 
människa oren. 

Sedan hade Jesus dragit sig undan och kom till trakterna runt Tyros, där han tog in i ett hus och 
försökte hålla det hemligt att han var där. Men det gick inte så bra för en dag kom en kvinna, vars 
dotter hade en oren ande, och kastade sig ned för hans fötter. Hon var inte judinna utan kom från 
ett annat folk. När hon bad Jesus driva ut den orena anden från hennes dotter svarade Jesus hen-
ne: ”Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge till hundarna.” 
”Nej Herre,” svarade kvinnan ”men hundarna äter upp smulorna under bordet som barnen lämnat 
kvar.” Då hade Jesus sagt: ”för de ordens skull säger jag dig: gå hem, demonen har lämnat din dot-
ter.” Kvinnan gick hem och fann sin dotter frisk på sängen.

3. Funderingar:
Varför är Jesus så arg tror du? Från människors hjärtan kommer själviskhet och avund säger Jesus, 
varför kan det göra en människa oren? Vad menas med oren? Vad menar Jesus när han säger att 
han vill låta barnen äta först tror du?

4. Skapa:
Gör ett hjärta för att påminna oss om att bevara våra hjärtan från avundsjuka och själviskhet.

5. Bön:
Skapa i mig Gud, ett rent hjärta som vågar älska mer än vad hatet kan hata. Amen
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FEMTONDE ANDAKTEN

1. Sjung: 
Det flödar glädje.

2. Läs:
En dag när de hade varit ute och gått hade de kommit fram med en man till Jesus som var döv och 
knappt kunde prata. De hade bett Jesus att lägga händerna på honom. Då hade Jesus tagit dem av-
sides, sedan hade han stoppat fingrarna i mannens öron och rörde vid mannens tunga. Sedan såg 
han upp mot himlen och sa ”Effata!” Det betyder öppna dig! Och genast hade mannen börjat höra 
och kunde tala utan problem. Jesus förbjöd dem att berätta vad som hade hänt men snart spred 
sig ryktet om Jesus som fick döva att höra och stumma att tala.

Sedan hade det varit den där gången då fyra tusen människor hade varit tillsammans med Jesus 
och hans lärjungar i tre dagar och maten började ta slut. Av någon outgrundlig anledning hade lär-
jungarna glömt vad som hände förra gången så när Jesus frågade vad de hade i matväg svarade de 
”sju bröd, men det räcker inte långt.” Då bad Jesus folket sätta sig och när alla fyra tusen var mätta 
samlade de in sju korgar med mat som blev över.

Några dagar senare tog de båten över sjön och insåg att de hade glömt ta med bröd. När de bekla-
gade sitt misstag för Jesus frågade han dem: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Minns ni hur 
många korgar det blev över när vi hade gett mer än fem tusen människor mat?” ”Tolv stycken” 
svarade de lite skamset. ”Och när vi mättade fyra tusen med sju bröd, hur mycket var det över 
då?” ”sju korgar” Svarade de. ”Förstår ni fortfarande ingenting?”

3. Funderingar
Varför rörde Jesus vid mannens öron och tunga tror du? Kan Jesus göra så att döva hör och stum-
ma talar i dag? Varför kom inte lärjungarna ihåg vad som hade hänt förra gången de behövde 
mat? Glömmer vi lika lätt och snabbt som lärjungarna?

4. Skapande:
Gör ett bröd för att påminna oss om att Jesus kan göra under.

5. Bön:
Vår Fader, du som är i himlen. Låt Ditt namn bli helgat, låt Ditt rike komma. Låt din vilja ske på 
jorden så som i himmelen. Ge oss i dag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi 
har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det 
onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen


